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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .نعم

وله . الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسأحسن هللا إلیك :طالب
 نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

 اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللسامعین �ا ذا الجالل واإلكرام. 
 .َ�اٌب: ُظْلٌم ُدوَن ُظْلمٍ ": -َرِحَمُه ُهللا تعالى-أبو عبد هللا قال اإلمام 

َثِني �ِ  َثَنا ُشْعَبُة، ح َقاَل: وَحدَّ َثَنا َأُبو الَوِلیِد، َقاَل: َحدَّ َثنَ ْشٌر، قَ َحدَّ ْن ا ُمَحمٌَّد، َعْن ُشْعَبَة، عَ اَل: َحدَّ
یَن آَمُنوا َوَلْم َیْلِبُسوا {الَّذِ ْت: لَ مَّا َنزَ ُسَلْیَماَن، َعْن ِإْبَراِهیَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد للااَِّ، َقاَل: لَ 

ْظِلْم؟ یَُّنا َلْم �َ : أَ - َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ -] َقاَل َأْصَحاُب َرُسوِل للااَِّ ٨٢[األنعام:  ِإ�َماَنُهْم ِ�ُظْلٍم}
 :ُ ْرَك َلُظْلٌم َعِظیٌم}َفَأْنَزَل للااَّ  ."]١٣[لقمان:  {ِإنَّ الشِّ

مین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العال
 أجمعین.

َتاِن ِمَن {َوِ�ْن َطاِئفَ �اب "و، "�اب المعاصي من أمر الجاهلیة" ففي البابین السا�قین:أما �عد، 
له  أرى ثاني ما والباب ال حصل مزج بین البابین في الشرح،، ]"٩[الحجرات:  اْلُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا}

إذا التقى « والمهم فیه: وشيء من الحدیث، ،في �الم ابن حجر إال على الترجمة انً بیِّ  اشرحً 
 ؟مقتولفما �ال ال �ا رسول هللا هذا القاتل،: فقلت، »المسلمان �سیفیهما فالقاتل والمقتول في النار

 اعظیمً  اوأنه ارتكب أمرً  ،معروف حكمه�عني القاتل ، »على قتل صاحبه اإنه �ان حر�ًص «: قال
 والمقتول هل جرمه �قابل جرم القاتل. ودالئل الكتاب والسنة على ذلك متضافرة، اخطیرً  اوجرمً 

مون ولهذا یؤثِّ  ،على قتل صاحبه ا�عني عازمً  »اكان حر�ًص «نعم.  ؟�مجرد حرصه على القتل
وحدیث  ،و�ذلك الهاجس فیه مؤاخذة،معروف أن الخاطر ما . �العزم دون غیره من مراتب القصد

  ؟ما فیه أموالهم فیه مؤاخذة  ،النفس ما فیه مؤاخذة
 .»هم �السیئة فلم �عملها« ؛فیه مؤاخذة طالب:

 ؟»فلم �عملها«
 .نعم طالب:

  ؟فیه مؤاخذة
 .»فإنه تر�ها من جرائي« :ألنه قال طالب:

 فعل.وما م المقصود أنه هَ 
 .الترك طالب:

 ؟»من هم �سیئة ولم �فعلها«لكن ، »هم �حسنة ولم �فعلها �تبت له حسنة نم«
 .كتب لهلم تُ  طالب:
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 .تب علیه شيءما �ُ 
  ؟لكن سبب الترك ما �ان له أثر �ا شیخ أحسن هللا إلیك طالب:

وهي خمس  العزم من مراتب القصد بال شك، ي هو آخر المراتب ما یلیه إال الفعل،لكن العزم الذ
  والعزم. والهم، ،وحدیث النفس ،والهاجس الخاطر،: أهل العلم كما فصلها

 فخاطر فحدیث النفس فاستمع وا        مراتب القصد خمس هاجس ذ�ر 
 إال األخیر ففیه اإلثم قد وقع               فعتم فعزم �لها رُ یلیه هَ  
حرصه على قتل والعلة في �ونه في النار ، »على قتل صاحبه اإنه �ان حر�ًص «: ولذلك قال 

 ما هو مجرد حدیث نفس أو تردد في نفسه و�ن عزم علیه، ،إنه فعل :ألن �عضهم �قول ؛صاحبه
 لكنه فعل.

 .: مقاتلةطالب
لى لكونه عزم ع ؛للنار الوعید �النار افهل �ونه مستحق� . لقي أخاه �سیفه فهذا فعل ،فیه مقاتلة

  ؟ولو تمكن �المبادرة لفعل ،ودر �القتللكنه بُ  ،أو ألنه فعل المقدمات ،ذلك
 .......  طالب:

 ،�عني هذه العلة منصوصة في �عض الروا�ات نعم. لكن هل مجرد الحرص المنصوص علیه،
لكنه بودر �القصد قبل أن  ،لكنه فعل األسباب ،ما اكتفى �مجرد الحرص و�ضافة إلى أنه فعل،

  .�قتل
 .......  طالب:

 فیه. ،ال 
 .......  طالب:

ألن فعل الجوارح یؤاخذ علیه ما هو من مراتب  ؛العزم المجرد ما �حتاج إلى فعل جوارح ال،
وهو الحرص المنصوص  فالعزم �مفرده یؤاخذ علیه، من األفعال هذا في أعمال الجوارح. القصد،

 َجلَّ -إضافته إلى هللا  العزم و�ن �ان من مراتب القصد وهو دون التنفیذ دون الفعل،. في الحدیث
  ؟�العزم -َجلَّ وَعال-هل �مكن أن یوصف هللا  -الوعَ 

 .......  طالب:
 .موقوف ،لكنه من قولها حدیث أم سلمة،

 .......  طالب:
ل شیخ اإلسالم ینق زم لي تمامه.إذا عُ : واإلمام مسلم في مقدمة الصحیح قال وعمر أ�ًضا قالها،

 ؛فالقول األول أنه ال �ضا :-َجلَّ وَعال-عن السلف قولین في هذه المسألة في إثبات العزم هلل 
 والصفات ال تثبت إال بدلیل. ،ألنه ال یثبت فیه شيء ملزم ال من الكتاب وال من السنة

 .: �التوقیفطالب
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 الرأي،ومثل هذا ال �قال �. فعزم هللا لي فقلتها لقول أم سلمة: والثاني وهو األصح أنه یثبت؛: قال
 .الجنائزوهذا في صحیح مسلم في �تاب 

هو و  امجردً  افالذي ینظر إلیه نظرً  ،العزم مرتبة دون الفعل وسبب االختالف أن العزم دون الفعل،
ن عوأنه یوجد ما �صده  ،صور هذا في المخلوق إذا تُ : �قول ،-َجلَّ وَعال-معول من نفاه عن هللا 

ومثله ال  ،سلمة لكن ما دام ثبت عن أم إذا عزم فعل،، فإنه ال یتصور في حق الخالق الفعل،
ما  جدوأنه وُ  ،ما یلزم أن �كون لعزم المخلوق  یثبت له على ما یلیق �جالله وعظمته، �قال �الرأي،

 .�منعه من ذلك
 أن �قبض نفس عبده -َجلَّ وَعال-یر�د الرب  ،قر�ب منه بل أشد منه �النظر إلى المعنى التردد

 ولیس �التردد الذي ینشأ عن ،هذا التردد ولذلك �حصل ،لكن الذي �منعه �راهیته للموت المؤمن،
فإذا ثبت شيء عن هللا وعن رسوله ما لنا  ،ولكنه تردد یلیق �جالله وعظمته ضعف �المخلوق،

 .مفر من إثباته على ما یلیق �جالله وعظمته
  ؟لكن هو أقل من العزم طالب:

  ؟هو ما
  ؟التردد طالب:

 هذا راجح الكفة. ،العزم مترجح ،التردد أقل �كثیر
  ؟فكرت أنه قر�ب منه طالب:

 .حتى الهم أشد من التردد دونه �كثیر، ال،
 .......  طالب:

 .والمؤاخذة �العزم دلیله هذا الحدیث، »عن قتل صاحبه األنه �ان حر�ًص « ؛مجرد الحرص ،ال
 .......  طالب:

 .یتمنى و�تكلم فیؤاخذ �ه ولعله �قترن �الكالم، ،هذا نفس الشيء
 .......  طالب:

 .مرتبة دونه
 .......  طالب:

 .من هم �السیئة ال یؤاخذ علیها حتى �فعلها .ال
َثَنا َأُبو الَوِلیدِ . َ�اٌب: ُظْلٌم ُدوَن ُظْلمٍ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول  هشام بن  واسمه: ،، الطیالسي"َحدَّ

َثَنا ُشْعَبةُ " ،عبد الملك َثِني ِ�ْشرٌ  ح،" الحجاج،، وهو المعروف ابن "َقاَل: َحدَّ ، تكلم "َقاَل: وَحدَّ
َثِني ِ�ْشٌر،" علیها الحافظ حاء التحو�ل هذه، َثَنا ُمَحمٌَّد، َعْن ُشْعَبَة، َعْن  َقاَل: وَحدَّ َقاَل: َحدَّ

آَمُنوا َوَلْم َیْلِبُسوا  {الَِّذینَ ُسَلْیَماَن، َعْن ِإْبَراِهیَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد للااَِّ، َقاَل: َلمَّا َنَزَلْت: 
: َأیَُّنا َلْم َ�ْظِلْم؟ -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -] َقاَل َأْصَحاُب َرُسوِل للااَِّ ٨٢[األنعام:  ِإ�َماَنُهْم ِ�ُظْلٍم}



 
 

 

 
 
 

٥  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٥ 

 :ُ ْرَك َلُظْلٌم َعِظیٌم}َفَأْنَزَل للااَّ ره . �عني تفسیر الظلم �الشرك �قتضي قص"]١٣[لقمان:  {ِإنَّ الشِّ
  ؟أخرى من الظلم دون الشرك اعلیه أو یتناول أنواعً 

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
، »أال إن القوة الرمي« ال �قتضي، �عني تفسیر العام �فرد من أفراده �قتضي التخصیص؟ ؟هو ما

وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة} ما نعد  آلن،اما فیه رمي  ،»الرميأال إن القوة «] ٦٠[األنفال:  {َوأَِعدُّ
ما  لكن اإلشكال أننا لو عدینا الظلم إلى غیر الشرك ما حصل جواب إشكال الصحا�ة، ؟قوة

إنه فسره  :لو قلنا وهذه نقطة تحتاج إلى شيء من التوقف والتأمل، ،حصل جواب استشكالهم
 ال؟ أم صح ، ائمً �أعلى صوره وأعلى أفراده وهو یتناول غیره �قي استشكال الصحا�ة قا

 .نعم طالب:
  ؟فما الجواب

 .......  طالب:
وأن مرادهم األمن  و�أنه یرى أنه یتناول غیر الشرك، ذ�رنا في �عض الدروس �الم ابن القیم،

الجملة �الجملة �عني األمن  والحصة �الحصة، ،الجملة �الجملة حتى قال ابن القیم: المطلق،
فما نقص من اإل�مان ینقص �قدره  ،ما نقص �قدره ،�الحصةوالحصة  المطلق لإل�مان المطلق،

 .من األمن
 دنى،و�حتمل أن تكون أقل وأ، " �حتمل أن تكون �معنى غیر)دون "، "�اب ظلم دون ظلم: "قوله(

َما {َوِمْن ُدوِنهِ : وعلى هذا �ختلف أهل العلم في الجنتین األخر�ین المذ�ورتین في سورة الرحمن
نتردد  �عني �نا نقرأها وما �نا ؟هل هما أقل من اللتین قبلهما أو أعلى]، ٦٢[الرحمن:  َجنََّتاِن}
  ؟.أنها أقل
 .......  طالب:

 ابن القیم رجح أنها دون أقل من عشرة أوجه في حادي األرواح، ،لكن هناك قول آخر له وجه
 .لكن هناك قول آخر

 .......  طالب:
 .وجنتان من فضة من ذهب،

 .......  طالب:
  ؟الثانیةأم ي من فضة األولى أیهما الت
 .......  طالب:
 یبقى.
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  سبحان هللا!.......  طالب:
]، ٦٨من: [الرح اٌن}{ِفیِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرمَّ  الحافظ ابن �ثیر رجح األقلیة في األخر�ین �أن قوله:

في الجنتین  ]٦٨ن: [الرحم {َفاِكَهٌة}: وقال]، ٥٢[الرحمن:  {ِفیِهَما ِمْن ُ�لِّ َفاِكَهٍة َزْوَجاِن}: وهناك
 نكرة في سیاق اإلثبات فال تعم، فتلك أكثر وأفضل، األخر�ین نكرة في سیاق اإلثبات فال تعم،

�ة آللكن غاب عن الحافظ ابن �ثیر أن العلماء مثلوا بهذه ا ،المهماتهذه من ف وانتبهوا �ا إخوان:
 . ن فتعمللنكرة في سیاق االمتنا

 .......  طالب:
فال �قتضي أن تكون الجنتان األولیان أقل من الجنتین  نعم. نكرة في سیاق االمتنان فتعم،

 ،رةذ�ر األوجه العش -َرِحَمُه هللاُ -لكن ابن القیم . �الهما فیه وجه عموم األخر�ین أو العكس،
 �اٌب ظلم دون ": جعلنا نقول وهذا الذي. �عني �الم ابن القیم وجیه ،وفیها وجه رجحان بال شك

  ؟ناهمعنى دون  ما ،]٦٢[الرحمن:  {َوِمْن ُدوِنِهَما َجنََّتاِن} نقول: أن �عني إن �غینا، "ظلم
 .......  طالب:

  ؟لكن دون على القول الثاني ،على القول األكثر أنها أقل ال،
 .غیر طالب:

 .دونهما �عني أقرب منهما إلى العرش من دون الجنتین األولیین، ،ومن دون �عني أقرب ،غیر
 .جنتان طالب:
 .�ذلك البعد فالدون والقرب نسبي، ،جنتان
 .......  ي من دون أقل من المواصفاتلكن �ا شیخ المواصفات للجنتین الت طالب:

  ؟مثل ماذا
اَخَتاِن}: مثل طالب:  ].٥٠حمن: [الر  {َعْیَناِن َتْجِرَ�اِن}]، ٦٦[الرحمن:  {َعْیَناِن َنضَّ

 .ترى �ل شيء له وجه ،ال تقول هذا ،ي تجري على األرض، غیر التالنضاخة أشد فوارة
 .......  طالب:
لرعد: [ا ْوَنَها}{ِ�َغْیِر َعَمٍد َترَ  ،فیه آ�ات �قرأها عموم الناس ما تلفت انتباههم وهي مسلَّمات ال ال،

 �ل الناس على أنها �غیر عمد. ]٢
 .غیر مرئیة.......  طالب:

ُلَها َعَلْیُكْم}  ؟ما نزلت المائدةأم نزلت ]، ١١٥[المائدة:  {ِإنِّي ُمَنزِّ
 .......  طالب:

  ؟هو ما
 .......  طالب:

 .ولوهذا ق ،مقرونة بهذا الوعید تما دام نر�دهاما  :ما �حتمل أنهم قالوا ،لكن مع الوعید الشدید
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 .......  طالب:
 .�قرءون اآل�ات ما �قفون عند هذه األمورلكن الناس  ،آثار ما �خالف

 .......  طالب:
 ].٧٢[الرحمن:  {َمْقُصوَراٌت} وهنا:]، ٥٦[الرحمن:  {َقاِصَراُت}

 .......  طالب:
 وهذا من ،فعل �هفرق بین من �فعل بنفسه ومن �ُ . {َمْقُصوَراٌت}وهنا  ألزواجهن، {َقاِصَراُت}

 .المرجحات بال شك
ها متغایرة، أو �معنى األدنى أي �عضأي أنواع الظلم  ،�معنى غیر �حتمل أن تكون " دون ("

أخف من �عض، وهو أظهر في مقصود المصنف. وهذه الجملة لفظ حدیث رواه أحمد في 
 بن عباس �معناه، وهو فياعطاء، ورواه أ�ًضا من طر�ق طاوس عن طر�ق كتاب اإل�مان من 

ُ} {َوَمْن َلْم َ�ْحُكْم ِ�َمامعنى قوله تعالى:   ِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن}{َفُأولَ �عني  ،])٤٤[المائدة:  َأْنَزَل للااَّ
َفُأوَلِئَك  ْنَزَل للااَُّ {َوَمْن َلْم َ�ْحُكْم ِ�َما أَ ، �فر دون �فر في هذه اآل�ة: وابن عباس قال]، ٤٤[المائدة: 

، ]٤٥[المائدة:  }ِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  للااَُّ َفُأولَ {َوَمْن َلْم َ�ْحُكْم ِ�َما َأْنَزلَ ]، ٤٤[المائدة:  ُهُم اْلَكاِفُروَن}
 . كفر دون �فر وظلم دون ظلم

الصحا�ة  (اآل�ة، فاستعمله المؤلف ترجمًة، واستدل له �الحدیث المرفوع، ووجه الداللة منه أن
 -یه وسلمصلى هللا عل-عموم أنواع المعاصي، ولم ینكر علیهم النبي  }مٍ لْ ظُ �ِ { :فهموا من قوله
لى أن ن لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك على ما سنوضحه، فدل عذلك، و�نما بیَّ 

ُینسب  للظلم مراتب متفاوتًة، ومناسبة إیراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غیر الشرك ال
ة إیراد (ومناسب ،المناسبة ظاهرة، عن الملة على هذا التقر�ر ظاهرة) جصاحبها إلى الكفر المخرِ 

، »...إذا التقى المسلمان �سیفیهما فالقاتل«، هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غیر الشرك)
قتضي أن �كون هذه ال ت، »إنك امرؤ فیك جاهلیة«]، ٩[الحجرات:  {َوِ�ْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن}

ء في و�ن جاء التنصیص علیه في آ�ة النسا ،من الملة امخرجً  األنه �فر �فرً  ؛والحكم �النارالكفر 
 ].٩٣[النساء:  {َخاِلًدا ِفیَها} القتل العمد:

فر ُینسب صاحبها إلى الك (ومناسبة إیراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غیر الشرك ال
 ج عن الملة على هذا التقر�ر ظاهرة.المخرِ 

شر" �(قوله: "وحدثني . واسمه هشام ابن عبد الملك، قوله: "حدثنا أبو الولید" هو الطیالسي) 
هو في الروا�ات المصححة بواو العطف، وفي �عض النسخ قبلها صورة ح، فإن �انت من 

 �عني و�ن �انت عند، أصل التصنیف فهي مهملة مأخوذة من التحو�ل على المختار)
فهي (: �قول ،و�ن �انت عند المغار�ة اختصار الحدیث ،ل عند األكثرهي من التحو� ،المغار�ة..

 . رمز المصنف �أن السند رجع إلیه: خ ،هي معجمة: ألن �عضهم �قول ؛)مهملة



 
 

  
 

=F=Ìá_|||||||||||Ägÿ^=yÎw|||||||||||ì=i_|||||||||||k‘=}à|||||||||||è۱٤۷===E=
=

٨ 

 (و�ن �انت مز�دًة من �عض الرواة فیحتمل أن تكون مهملًة �ذلك أو معجمًة مأخوذًة من
محمد" "بن خالد العسكري، وشیخه األنها رمزه، أي قال البخاري. "وحدثني �شر" وهو  ؛البخاري 

 .وهو أثبت الناس في شعبة) ،ندربن جعفر المعروف �غُ اهو 
ثاني واإلسناد ال ،شعبة بواسطة واحدإلى ألنه �صل  ؛األول ؟أیهما أعلى اإلسناد األول أو الثاني 

 . �صل إلیه بواسطة اثنین
ن أبي ولهذا أخرج المؤلف روایته مع �ونه أخرج الحدیث عالًیا ع ،لناس في شعبةوهو أثبت ا(

ول فیه علو األ اإلسناد الثاني، -َرِحَمُه ُهللا تعالى-�ر المؤلف �عني إخراج أو ذِ  ألن هذا، ؛الولید)
 . ألن غندر أثبت أصحاب شعبة والثاني فیه علو أوصاف؛ اصطالحي الذي فیه قلة عدد الرواة،

اق هنا واللفظ المس عن أبي الولید، اولهذا أخرج المؤلف روایته مع �ونه أخرج الحدیث عالیً (
التي ظهرت �االستقراء أن البخاري إذا روى الحدیث عن  ألن القاعدة ؛)لفظ �شر(، لفظ �شر)

 . اثنین فاللفظ لآلِخر منهما
 بن أبي عدي عن شعبة،اأخرج النسائي عنه وتا�عه  و�ذلك ،واللفظ المساق هنا لفظ �شر(

بلفظ:  وهو عند المؤلف في تفسیر األنعام. وأما لفظ أبي الولید فساقه المؤلف في قصة لقمان
ن وزاد فیه أبو نعیم في مستخرجه من طر�ق سلیمان بن حرب ع ؟أینا لم یلبس إ�مانه �ظلم

ْرَك َلُظْلٌم َعِظیٌم}شعبة �عد قوله:  ونهم طابت أنفسهم �، فسنا)]، فطابت أن١٣[لقمان:  {ِإنَّ الشِّ
والتنصیص على فرد من  ،على عمومه إن الظلم �اقٍ  :و�ذا قلنا ،�معنى أنه أجاب �جواب شافٍ 

. ة الجمل: لكن یبقى أ�ًضا �ما قال ابن القیم أفراده یبقى في النفس شيء من هذا الظلم و�ن قلَّ
فأخبرهم أن الذي  �له،هم �خافون من الظلم الذي �سلب األمن  والحصة �الحصة، ،�الجملة

  �سلب األمن �له هو الشرك.
 .�شكل طالب:
  ؟�شكل كیف

 .......  طالب:
 .نعم

  �قع هذا ....... طالب:
ئٍذ أینا لم �ظلم نفسه؟ وحین حتى هم خافوا من سلب اإل�مان المطلق �أي نوع من أنواع الظلم: ال،

 وضده الخوف. ال �حصل لنا األمن،
 ألنه قال: ؛أن هذا السؤال سبب نزول اآل�ة األخرى التي في لقمان) (واقتضت روا�ة شعبة هذه

ْرَك َلُظْلٌم َعِظیٌم}فأنزل هللا  (لكن رواه البخاري ومسلم من طر�ق أخرى عن ]، ١٣[لقمان:  {ِإنَّ الشِّ
(ففي روا�ة  ،سلیمان بن مهران األعمش، وهو سلیمان المذ�ور في حدیث الباب) ،األعمش

، )»لیس بذلك، أال تسمعون إلى قول لقمان«جر�ر عنه قالوا: أینا لم یلبس إ�مانه �ظلم؟ فقال: 
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: فقال( و�نما �حال على سابق، ،ألنه ال �حال على الحق؛ اما نزل سا�قً فیفأحالهم على ما جاء 
، »تظنون  لیس �ما«، وفي روا�ة و�یع عنه فقال: »أال تسمعون إلى قول لقمان ،لیس بذلك«

 . »إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان«وفي روا�ة عیسى بن یونس: 
ا �حصل وهذ، ههم علیها)وظاهر هذا أن اآل�ة التي في لقمان �انت معلومًة عندهم، ولذلك نبَّ 

للقرآن عن  اولو �ان حافظً  ،اآلن لو تسأل �عض المتعلمین �غفلون، حتى عند الحفاظ، ادائمً 
َها ِمْن {َما َسَبَقُكْم بِ  وفي القرآن: ،موجود ما وجدت الغر�زة �وطء النساء لك:ل �قو  ؟لوط عمل قوم

 ا�حً فتجد النص صر  سببه عدم التدبر،و بعض ال؟ غفلة عن ]٨٠[األعراف:  َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِمیَن}
�ال و  ،األشیاء ولعدم ارتباطنا �القرآن وتدبرنا آل�اته �جعلنا نغفل عن مثل هذه �عني في القرآن،

و�ن �ان فهمها على هذا الوجه واقترانها �آ�ة أخرى قد �خفى على �عض  اآل�ة معلومة عندهم،ف
 الخواص.

ا �عني م ،ههم، فتلتئم الروایتان)(و�حتمل أن �كون نزولها وقع في الحال فتالها علیهم ثم نبَّ 
نها إ�عني �عض اآل�ات أو �عض السور قالوا في الفاتحة  ؟احتمال أن تكون نزلت مرتین هفی

 .نزلت أكثر من مرة
في و �عني عند الصحا�ة ، (قال الخطابي: �ان الشرك عند الصحا�ة أكبر من أن ُیلقب �الظلم)

أو  ضع الشيء في غیر موضعه قلَّ هو و  ألن الظلم متفاوت: الشرك شأنه عظیم؛ رف غیرهم،عُ 
  الناس من إطالق الشرك.فشأنه أخف في نفوس  ،كثر

داه (كان الشرك عند الصحا�ة أكبر من أن ُیلقب �الظلم، فحملوا الظلم في اآل�ة على ما ع
ي لوفیه نظر، والذي �ظهر  ،�عني من المعاصي، فسألوا عن ذلك فنزلت هذه اآل�ة، �ذا قال

، و�نما أنهم حملوا الظلم على عمومه الشرك فما دونه، وهو الذي �قتضیه صنیع المؤلف
 .لظاهر)انكرة في سیاق النفي، لكن عمومها هنا �حسب  }مٍ لْ ظُ �ِ {ألن قوله  ؛حملوه على العموم

ى نتبه إلثم ال یُ  ط هذا النفي على غیر هذه النكرة،و�تقدمها نفي مسلَّ  ،قد یوجد في النص نكرة
 .ألنها في سیاق النفي ؛و�قرر أن هذه النكرة عامة ،ذلك

 طالب: ............
 وهذا مهم. ،ًئالكن اآلن ما أذ�ر منها شی ،عندي أمثلة 
. قال المحققون: إن دخل على النكرة في سیاق النفي ما لكن عمومها هنا �حسب الظاهر(

 یؤ�د العموم و�قو�ه نحو: ِمن، في قوله: ما جاءني من رجل، أفاد تنصیص العموم، و�ال
أما إذا دخل  ،لكن الظاهر ،العموم�عني ما هي بنص في ، فالعموم مستفاد �حسب الظاهر)

(و�ال فالعموم مستفاد �حسب  في العموم. اصارت نص�  ي �سمونها زائدة،الت علیها مؤ�د �ِمن
اهرها ظأن  -صلى هللا علیه وسلم-ن لهم النبي الظاهر �ما فهمه الصحا�ة من هذه اآل�ة، و�یَّ 

 .غیر مراد)
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الُة علیِه ال-ن لهم النبي لكن بیَّ  م ولو �الظاهر،�عني األصل في تر�یب الكالم أنها تفید العمو   صَّ
المُ   ي ُأر�دَ بل هو من العام الذ ،غیر مراد(أن هذا الظاهر و�ن �ان �فیده السیاق إال أنه  -والسَّ

أو أر�د �ه  امخصوًص  اأو �كون عام�  ،على عمومه األن العام إما أن �كون �اقیً  ؛�ه الخاص)
 . الخصوص

ظلم ال �أعلى أنواعه وهو الشرك، فإن قیل: من أین یلزم أن من لبس اإل�مان (فالمراد �الظلم 
م فهو �كون آمًنا وال مهتدً�ا حتى شق علیهم، والسیاق إنما �قتضي أن من لم یوجد منه الظل

(من أین یلزم أن من لبس  �عني هم فهموا من مفهوم اآل�ة ال من منطوقها،، آمن ومهتد)
م یوجد لًنا وال مهتدً�ا حتى شق علیهم، والسیاق إنما �قتضي أن من اإل�مان �ظلم ال �كون آم

 منه الظلم فهو آمن ومهتد، فما الذي دل على نفي ذلك عمن ُوجد منه الظلم؟ 
وهو مفهوم الصفة، أو مستفاد من االختصاص  ،فالجواب: أن ذلك مستفاد من المفهوم

ه من لبس إ�مانال لغیرهم م، أي لهم األمن ال لغیرهم) }نُ مْ اْألَ {على  }مُ هُ لَ {المستفاد من تقد�م 
ي قوله تعالى: ]، وقال ف٥[الفاتحة:  {ِإ�َّاَك َنْعُبُد}(كذا قال الزمخشري في قوله تعالى: ، �ظلم

�فید االختصاص أي:  اِئُلَها}{قَ على  {ُهَو}] تقد�م ١٠٠[المؤمنون:  {َكالَّ ِإنََّها َ�ِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها}
 ه. ئلها ال غیرُ هو قا

ْرَك َلُظْلٌم َعِظیٌم}فإن قیل: ال یلزم من قوله:  ْرَك َلُظْلٌم} یل:قلو ، )]١٣[لقمان:  {ِإنَّ الشِّ  {ِإنَّ الشِّ
لیس  ادل على أن هناك ظلمً  {َعِظیٌم}: لكن لما قال اقتضاء اختصاص الظلم �الشرك،، فقط

 �عظیم دون الشرك.
هو الذي  »الشرك أظلم الظلم« :-صلى هللا علیه وسلم-لكن هذه اللفظة �ا شیخ مع قوله  طالب:

  ؟جعل أنفس الصحا�ة تطیب
 .�جيء التكلم عنه إن شاء هللا ،نعم

ْرَك َلُظْلٌم َعِظیٌم}(فإن قیل: ال یلزم من قوله:  ر الشرك ال �كون أن غی] ١٣[لقمان:  {ِإنَّ الشِّ
دل على أن ی الكن وصفه �كونه عظیمً ، )للتعظیم }َلُظْلمٌ { :التنو�ن في قولهظلًما؟ فالجواب: أن 

  ما عداه �طلق علیه أنه ظلم لكنه لیس �عظیم.
ن ذلك استدالل الشارع �اآل�ة الثانیة، فالتقدیر: لم یلبسوا إ�مانهم �ظلم عظیم، أي (وقد َبیَّ 

علیه -�شرك؛ إذ ال ظلم أعظم منه، وقد ورد ذلك صر�ًحا عند المؤلف في قصة إبراهیم الخلیل 
أینا لم �ظلم  ،من طر�ق حفص بن غیاث عن األعمش ولفظه: قلنا �ا رسول هللا -السالم

�شرك، أولم تسمعوا إلى قول أي �ما تقولون لم یلبسوا إ�مانهم �ظلم لیس «نفسه؟ قال: 
ین ألنه ما بُ ، فذ�ر اآل�ة، واستنبط منه المازري: جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجة) »لقمان

فاستنبط منه المازري جواز تأخیر  تأخر البیان إلى أن سألوا، المراد بهذا الظلم وقت نزول اآل�ة،
أو أن  لكن هل �انت الحاجة داعیة إلى أن یبین لهم في أول األمر، الحاجة،البیان عن وقت 
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 إًذا تأخیر البیان إلى وقت الحاجة، حینما استشكلوا، الحاجة دعت إلى البیان حینما استشكلوا؟
 وهذا جائز �االتفاق.

(ونازعه القاضي عیاض فقال: لیس في هذه القصة تكلیف عمل، بل تكلیف اعتقاد بتصدیق 
ت علیك أن االعتقاد ألول وروده،، )؟خبر، واعتقاد التصدیق الزم ألول وروده، فما هي الحاجةال

ال  لبیان،لكن إذا �ان االعتقاد ال یتم إال �التفصیل وا ،-َجلَّ وَعال-أن ترضى وتسلم �ما قاله هللا 
 كن هناك أمورل. فإن الحاجة تكون داعیة لهذا التفصیل والبیان یتم إال بهذا التفصیل والبیان،

 .فیجب اإل�مان بها إجماالً  لت وال احتیج إلى بیانها وتفصیلها،صِّ نت وال فُ یِّ مجملة ما بُ 
(ونازعه القاضي عیاض فقال: لیس في هذه القصة تكلیف عمل، بل تكلیف اعتقاد بتصدیق 

أ�ًضا ت و�مكن أن �قال: المعتقدا؟ الخبر، واعتقاد التصدیق الزم ألول وروده، فما هي الحاجة
 ؛یانقد یتأخر الب، تحتاج إلى البیان، فلما ُأجمل الظلم حتى تناول إطالقه جمیع المعاصي)

 لیكون أوقع في نفس السامع.
 .......  طالب:
 لماذا؟ ثم أخبرهم �عد ذلك، ،یدو�ون فبات الناس  ذ�ر السبعین ودخل البیت، ،ن األلفو السبع

 .لیكون أوقع في نفوسهم
تفت فما ان ،حتى تناول إطالقه جمیع المعاصي شق علیهم حتى ورد البیان(فلما ُأجمل الظلم 

م الحاجة، والحق أن في القصة تأخیر البیان عن وقت الخطاب؛ ألنهم حیث احتاجوا إلیه ل
تكون الحاجة لیست  اأحیانً  والحاجة متفاوتة، ،�عني تأخیر البیان إلى وقت الحاجة، یتأخر)
إذا �انت  وحینئٍذ ال �جوز تأخیر البیان، ،ملحة في أمر �فوتتكون الحاجة  اوأحیانً  ملحة،

�عني إذا �انت غیر  ،فتأخیر البیان عنها أمره سهل ،و�نتظر أن تلح الحاجة ،الحاجة غیر ملحة
 ملحة.

  .فیف)ست األمر �التخ] أي لم �خلطوا، تقول: لبِ ٨٢[األنعام:  {َوَلْم َیْلِبُسوا}(قوله: 
 .......  طالب:
 األمن مطلق. مطلق،
 .......  طالب:
 مطلق.
 .......  طالب:

 لكن الحصر هنا المستفاد من الجواب من أجل رفع ما شق علیهم. فیه بیان،
سه، �الفتح في ست األمر �التخفیف، ألبِ ] أي لم �خلطوا، تقول: لبَ ٨٢[األنعام:  {َوَلْم َیْلِبُسوا}(

سه �الكسر في الماضي ست الثوب ألبَ والكسر في المستقبل، أي خلطته، وتقول: لبِ  ،الماضي
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هناك خلطت ولبس الثوب واضح  ،غیر لَبست األمر لِبست الثوب، والفتح في المستقبل)
 .معروف

 ..ألنهما، ُیتصور) اإل�مان �الشرك ال (وقال محمد بن إسماعیل التیمي في شرحه: خلطُ 
 .متضادان طالب:
إال حیث �كون الشرك أصغر فیمكن اجتماعه مع  ال �مكن اجتماع اإل�مان والشرك، تمعان،ال �ج

 .اإل�مان
نهم لم ُیتصور، فالمراد أ اإل�مان �الشرك ال (وقال محمد بن إسماعیل التیمي في شرحه: خلطُ 

م لمتأخر عن إ�مان متقدم، أي لم یرتدوا. و�حتمل أن یراد أنهم  تحصل لهم الصفتان �فرٌ 
 اب عالماتبه المصنف بب�جمعوا بینهما ظاهًرا و�اطًنا، أي لم ینافقوا، وهذا أوجه؛ ولهذا عقَّ 

 المنافق، وهذا من بد�ع ترتیبه. 
ثم في هذا اإلسناد روا�ة ثالثة من التا�عین �عضهم عن �عض: وهم األعمش عن شیخه 

ثة من ثال، النخعي عن خاله علقمة بن قیس النخعي، والثالثة �وفیون فقهاء) راهیم بن یز�دإب
ستة  ووجد في أنزل إسناد وقد یوجد خمسة، وأقل منهم أر�عة،، االتا�عین یوجدون في األسانید �ثیرً 

ستة من التا�عین یروي �عضهم عن �عض في  �عض على نسق، ن التا�عین یروي �عضهم عنم
 أنزل حدیث، وفیه مصنف خاص البن عدي، ،یتعلق �فضل سورة اإلخالص عند النسائيحدیث 

 ستة من التا�عین في طبقة واحدة یروي �عضهم وأشار النسائي إلى أن هذا أنزل حدیث في الدنیا،
 عن �عض.

(ثم في هذا اإلسناد روا�ة ثالثة من التا�عین �عضهم عن �عض: وهم األعمش عن شیخه 
د هللا النخعي عن خاله علقمة بن قیس النخعي، والثالثة �وفیون فقهاء، وعب �دإبراهیم بن یز 

 اقي،العر  نراجع، بن مسعود. وهذه الترجمة أحد ما قیل فیه إنه أصح األسانید)االصحابي هو 
  العراقي:

 سند الشافعيمواله عنه واختر حیث �ُ         وقیل مالك عن نافع فیما رواه الناسك 
  ؟�عدماذا  ...أحمدقلت وعنه  

 .......  طالب:
 عن سالم أي عن أبیه البري           وجزم ابن حنبل �الزهري 

  ؟�عدماذا  
 .......  طالب:

  عن جده وابن شهاب عنه �ه             وقیل ز�ن العابدین عن أ�ه
 .......  طالب:

  األعمش عن ذي الشان                عن السلمان عنه أو
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 .......  طالب:
 .هذا هو

 .م من عممهعن ابن مسعود ولُ  
د (واألعمش موصوف �التدلیس، ولكن في روا�ة حفص بن غیاث التي تقدمت اإلشارة إلیها عن

ا إال التصر�ح بذلك في جمیع طرقه عند الشیخین وغیرهم المؤلف عنه حدثنا إبراهیم، ولم أرَ 
 في هذا الطر�ق.

من ل ا�عني خالفً ، الحمل على العموم حتى یرد دلیل الخصوص)المتن من الفوائد: هذا وفي  
 . عمل �العام حتى یوجد المخصص�عني ال �ُ  ،توقف حتى یوجد المخصصیُ  :قال

 .......  طالب:
لكن  أر�ع آ�ات، :إال قالوا ،صنه ما من عام إال وقد خُ إ :و�طردون ذلك فیقولون  ،حتى یوجد

وائل في الفتاوى ذ�ر العمومات التي في سورة الفاتحة وأ -هللاُ َرِحَمُه -شیخ اإلسالم ابن تیمیة 
ذ�ر عمومات �ثیرة ]، ٢١[البقرة:  {َ�ا َأیَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َر�َُّكُم} البقرة معدل ورقة من البقرة إلى:

ا �اقیة على عمومها  .جد�
وأن  على المجمل، ن(وأن النكرة في سیاق النفي تعم، وأن الخاص �قضي على العام، والمبیَّ 

 .لمصلحة دفع التعارض) ؛اللفظ ُ�حمل على خالف ظاهره
ألنه  ؛و�ال فاإلشكال �اقٍ ، إن هذا من �اب تطمین الصحا�ة وجبر خواطرهم :أال �مكن أن �قال 

لیهم ما خفي ع ابن القیم وغیره قرروا، وأهل العلم قرروا ذلك، فیما �قابل عموم الظلم عموم األمن،
لو  ومثله: نه من �اب تطمینهم؟: إفهل �مكن أن �قال في مثل هذا أورده الصحا�ة، اإلشكال الذي

لكن  تخفف عنه �قدر اإلمكان،ف ل من أمر هو ال �حتاج إلى مز�د منه،جِ جاءك شخص خائف وَ 
لكن فیما . ما تعامله مثل معاملة األول ؟تعامله مثل معاملة األول لو جاءك واحد غیر مكترث،

المُ -إن النبي  :ما نقول ،ن حكم وعمل الیترتب علیه بیا الُة والسَّ حمن أن أمر عبد الر  -علیِه الصَّ
جبر  هذا ما �كون في األحكام، بها، افیكون خاص�  ،لخاطرها اجبرً  ؛عمر عائشة من التنعیم�ُ 

وحبس  ،هذا حكم شرعي ،إن العمرة هذه خاصة �عائشة :ما نقول ،خاطرها نعم �حبس الناس
 لخاطرها. اتطییبً  ؛الناس من أجله

، وأن وأن المعاصي ال تسمى شرً�ا ،"ظلم دون ظلم"، م له(وأن درجات الظلم تتفاوت �ما ُترجِ 
 . من لم �شرك �اهلل شیًئا فله األمن وهو مهتدٍ 

ن من مِ ب، فما هو األمن واالهتداء الذي حصل له؟ فالجواب: أنه آفإن قیل: فالعاصي قد �عذَّ 
 .)إلى طر�ق الجنة التخلید في النار مهتدٍ 

 .......  طالب:
 ما هو �األمن المطلق. فهو مطلق األمن، ،نعم
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   ....... طالب:
و�بقى أن النظر إلى المستشكل قد �ختلف الجواب فیه من  ..لكن یبقى أن المسألة تحتاج .نعم

 ،مشاكل الناس ،�ما هو الشأن في عالج المشاكل ومن شخص إلى شخص، ،حال إلى حال
ماذا وتضییع للواجبات و�ذا  �عني لو جئت في مجتمع مثًال فیه تساهل وتراخٍ  عالج،فالنصوص 
لكن لو جئت إلى مجتمع متشدد ومضیقین  نصوص الوعید. ،ال ؟نصوص الوعد تلقي علیهم؟

هذه  -رضوان هللا علیهم-فالصحا�ة الذین اشتشكلوا  نصوص الوعد. هات على أنفسهم و�ذا،
 .التطمین اآل�ة �حتاجون إلى شيء من

 .اللهم صل على محمد
هل ال بد من ذ�ر حسناته  معین أو طالب علم أو شیخ، هل �جوز عند جرح راوٍ : هذا �قول

  ؟وهو المعروف �قاعدة الموازنات
وأما سلب الحسنات  ،�فة حسنات و�فة سیئات والمیزان له �فتان: ال شك أن اإلنصاف مطلوب،

واإلنصاف  نصف،فینبغي أن یُ  ،عرف إال عند اإلحباطیة�مجرد الوقوع في السیئات هذا ما �ُ 
،یبقى  عز�ز. دح تلقفه و�ذا مُ  و�خشى أن یتأثر الناس �ه، أنه إذا �ان هذا الشخص ضرره متعدٍّ

مثل تفسیر  ،�عض من یتلقف هذا المدح من ال �فهم واغتر �ه و�ضرره المتعدي هذا شيء آخر
 ،یرهتفسیر الرازي فیه نكات ال توجد في غ ،توجد في غیرهنكر أن فیه فوائد ال الكشاف مثًال ال یُ 

ألن فیه  لكن مثل هذا الكالم �قال عند آحاد الطالب یروح �غتر و�شتري الكتاب و�تضرر �ه؛
 . وحینئٍذ �قتصر على ذ�ر هذا الضرر ،في �ل من الكتابین ضرر �بیر ،ا�بیرً  اضررً 

ألن  في مصنف في مثل هذین الكتابین؛ ال مانع من أن تجرد المساوئ والمؤاخذات وأقول:
واستطاع أن �میز بین  ،وأما �النسبة لمن رسخت قدمه ،ضررها �الغ على الصغار من المتعلمین

 تجيء إلى مثل فتح الباري تجرد المؤاخذات علیه. وأراد أن �ستفید ما منه مانع ،الحق والباطل
 ونفعه عظیم، ب الذي �له أخطاء؟الكتا ما هذا :ثم إذا رآه طالب العلم قالوا في مجلد،

ففرق بین  والمخالفات التي فیه مغمورة في �حار الحسنات الموجودة فیه وشدة حاجة الناس إلیه.
عنده من العلوم ما ال یوجد  شخص �حتاجه الناس، وفرق بین شخص وشخص، ،كتاب و�تاب

ال  ،بین هذا وهذاأخطأ أخطاء یُ  ،عند غیره وعنده من الصدق واإلخالص ما ال یوجد عند غیره
ألنه هناك الموازنات بین الضرر  جد ما تضرروا �شيء؛لكن شخص األمة لو هو ما وُ  ،مانع

�مكن  وهناك النفع البالغ الذي ال ،البالغ في مقابل الحسنات والنفع الذي ال �قاوم مثل هذا الضرر
 .فالحكم للغالب یرة،أن �ستغنى عنه �حال في مقابل سیئات �سیرة أو مؤاخذات �س

 .......  طالب:
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ما أظلت الخضراء أصدق  ما أقلت الخضراء وال أظلت، ؟أبو ذر أصدق لهجة ممن معروف،
رف واشتهر وصار عنده سیئة إذا عُ  األصل فیه الفضل، معروف فضله، لهجة من أبي ذر.

 .هي األصل ألنه ما �حتاج إلى بیان حسناته، ؛واحدة تبین
  ؟من طرفكم هل هو الباعث الحثیث أو اختصار علوم الحدیث ما تم شرحه: �قول

واالختصار علوم الحدیث للحافظ ابن �ثیر هو  ،الباعث الحثیث هو الشرح للشیخ أحمد شاكر
 .رغ في مجلدین �باروقد فُ  ،المشروح اختصار علوم الحدیث البن �ثیر المقصود.

حال إخواننا في سور�ا وما �حصل لهم  تنتشر بین الناس رجال ونساء مقاطع فیدیو تصور: �قول
ل فه ظهر حتى العورات لهؤالء القتلى،ولكن �عضها �ُ  على أیدي الظلمة من أنواع القتل والتمثیل،

  ؟مصلحة إظهار الحق والواقع تبیح مثل هذه األشیاء
 ال لكن یبقى أن ما ال �جوز إظهاره ال شك أن إظهار هذه الجرائم له أثر �بیر في الرأي العام،

أما المخفف فمصلحة إظهار ذلك للرأي العام . العورات المغلظة ال �جوز �حال ،�جوز إظهاره
العورات المغلظة ال  ،وهي أمور أخف من العورات المغلظة ،وصعو�ة تغطیة مثل هذه األشیاء

إن �شف  ولذلك ال �عفى عن انكشافها في الصالة ولو �سیر �خالف ما دونها، ،تجوز �حال
انكشف ما تحت السرة وفوق  انكشف الفخذ ثم أعاده، ،ما �ضر هذافطي �سرعة غُ �سیر ثم 

 .ففرق بین العورة المغلظة هذه ال �جوز إبداؤها �حال. هذا ما �ضر العورة وستره �سرعة،
 .......  طالب:

  ؟رى �عني ما تُ 
 .......  طالب:

 .طیت �ما غطاها من السواد وغیره�عني غُ  ....... �أنها مغطاة،
 .......  طالب:
  ؟أ�ش تصو�ر
 .......  طالب:

 .الناس تجاوزوا مثل هذه األمور
 .......  طالب:

 .اجزاه هللا خیرً  ،ع عن التصو�ر ال ینشري یتورّ الذ
تح فثم االقتصار على  ،أننا من حین انتقلنا من الشرح إلى القراءة في الشروح ،المالحظ �ا إخوان

أنا اآلن  ؟لكن هل هذا هو الواقع یتصور �عضهم أننا مجرد قراءة.وقد  الباري أن األعداد تقل،
و�وجد فوائد  و�ال ما عندي ما �منع أني أمسك المتن وأعلق علیه �ما یتیسر، �صدد شرح الشرح،

وحقیقة  لكن في �الم الشارح قد �مر أشیاء نحن �حاجة إلیها، ولو لم نتعب علیه. ،إن شاء هللا
 .�هللا المستعان ،فهذا عذري . اآلن صار ال �سعف للتعب على الدروس الوقت عندي



 
 

  
 

=F=Ìá_|||||||||||Ägÿ^=yÎw|||||||||||ì=i_|||||||||||k‘=}à|||||||||||è۱٤۷===E=
=

١٦ 

 .......  طالب:
 .اللهم صل على محمد

 .......  طالب:
 .انتهى اإلشكال إذا قلنا إنه ما فیه ظلم إال الشرك

 المقصود بهذا .......  طالب:
 بهذه ....... 

 


